
MATEMATIKA 

 

1. razred 

 

KOMPETENCE CILJI VSEBINE 

števila   

Učenec ustno in pisno izvaja 

računske operacije z naravnimi 

števili 

Razvršča predmete glede na izbrano lastnost 

in s tem oblikuje množice; 

Pravilno uporablja izraze: enako mnogo, več, 

manj; 

Bere, piše in poimenuje števila do 20. 

razdružuje števila 

Razvršča števila po velikosti. 

Na konkretni ravni ugotovi, da lahko vrstni 

red seštevancev zamenja; 

Razume potek seštevanja in odštevanja ter 

dopolnjevanja brez in s prehodom. 

Množica. 

Član množice. 

Primerjanje enakomočnih množic. 

Več, manj, enako 

Števila v obsegu do 20. 

Predhodnik in naslednik. 

Znak za seštevanje + in za odštevanje - . 

Vrstilnost: prvi, drugi, tretji ... 

Seštevanje brez prehoda 

Odštevanje brez prehoda 

Seštevanje s prehodom 

Odštevanje s prehodom 

Prostor, liki in telesa   

Sporoča z besedami položaje 

predmetov in pri tem uporablja 

ustrezne izraze (nad/pod, 

pred/za, levo/desno, 

znotraj/zunaj). 

Opravi na osnovi besednega 

Prepozna in izrazi osnovne prostorske in 

količinske pojme; 

Načrtuje različne črte: ravne in krive ter like. 

Pozna lastnosti osnovnih geometrijskih likov. 

Spozna glavno mersko enoto za dolžino. 

Premiki po poteh. Risanje poti. Določanje 

smeri poti. Shema s puščicami: gor, dol, levo, 

desno. 

Risanje krivih črt in likov prostoročno, s 

šablono in z ravnilom. 

Liki: kvadrat, pravokotnik, trikotnik in krog. 

Dolžinske mere 



opisa ali risbe neko enostavno 

pot. Prepoznava in poimenuje 

geometrijske like. 

Nariše geometrijske like. 

Uporablja osnovne 

geometrijske like. 

Relacije, mere, podatki in 

napovedi 

  

Grafično ponazori in organizira 

podatke. 

Rešuje enostavne tekstne 

naloge in obrazloži, kako je 

prišel do rezultata. 

Grafično ponazori podatke na podlagi 

izkušenj. 

Razbira podatke iz enostavnih tabel; 

Prepozna pravila pri zaporedjih ter zaporedje 

pravilno nadaljuje; 

Oceni in primerja: najkrajši, najdaljši; 

Meri dolžino z nestandardnimi enotami. 

Bere preproste podatke v preglednici in jih 

prikaže na grafikonu s stolpci. 

Razume enostavne besedilne naloge in jih 

ilustrira. 

Odnosi večje – manjše, krajše – daljše,  prej – 

potem. 

Urejanje elementov od najdaljšega do 

najkrajšega, od večjega do manjšega. 

Nadaljevanje in oblikovanje vzorcev. 

Določevanje, primerjanje in urejanje 

predmetov, likov, števil po dani lastnosti. 

Prepoznavanje elementov, ki sestavljajo 

množico. Razvrščanje podatkov v preglednice. 

Izpolnjevanje preglednic. 

Različen prikaz podatkov: preglednice, 

histogrami v stolpcu, figurni prikazi. 

Besedilne naloge 

 

 

 

 



2. razred 

 

KOMPETENCE CILJI VSEBINE 

števila 

Pozna števila do 100 in odnose 

med njimi. 

Ustno in pisno izvaja računske 

operacije z naravnimi števili v 

obsegu do 100. 

Šteje naprej in nazaj, bere in piše, primerja in 

ureja (tudi z uporabo znakov =, <, >) števila 

do 100; jih razčleni na mestne vrednosti. 

Razume potek seštevanja in odštevanja ter 

dopolnjevanja brez in s prehodom v obsegu 

do 100. 

Hitro in natančo rešuje na pamet račune 

seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja v 

obsegu do 100. 

Razume potek množenja in deljenja; obvlada 

poštevanke od 1 do 10. 

 

Naravna števila do 100 

Razčlenitev števil na desetiške enote (desetica, 

enica, stotica). 

Urejanje množic naravnih števil do 100 po 

velikosti. 

Zapisovanje števil na številski trak in v stotični 

kvadrat. 

Zapisovanje znaka za velikostni odnos (<, >, 

=) med številoma. 

Primerjanje števil, razdruževanje, seštevanje, 

odštevanje, dopolnjevanje v obsegu do 100. 

Seštevanje in odštevanje v obsegu do 100 

Znak krat in deljeno z/s. 

Večkratniki in poštevanke. 

Množenje kot večkratno seštevanje. 

Vaje v deljenju in množenju. 

Deljenje kot obratna operacija množenja. 

 

Prostor, liki in telesa 

V prostoru in na papirju določa 

lego predmetov v odnosu do 

sebe ali do drugih oseb in 

Pravilno uporablja izraze: spredaj/za-daj, 

desno/levo, blizu/daleč, notri/zu-naj, ... 

Premika se po poteh, predpisanimi z 

Urjenje, ponavljanje in poglabljanje 

pridobljenega znanja osnovnih geometrijskih 

pojmov iz prvega razreda 



predmetov; 

načrtuje in opiše poti; 

prepozna in poimenuje 

osnovne geometrijske like in 

telesa. 

Primerja in meri dolžino, 

širino, prostornino, težo in čas. 

 

ustreznimi ustnimi in pisnimi navodili ter 

grafičnimi prikazi. 

V predmetih, ki ga obkrožajo prepo-zna in 

poimenuje geometrijske like in telesa; 

ugotavlja simetrije. 

Pozna osnovne merke enote ter z njimi 

operira (mere za dolžino, tekočino, težo in 

čas) 

Poimenovanje in risanje krivih, ravnih, 

sklenjenih, nesklenjenih, lomljenih črt in 

daljice. 

Iskanje ter označevanje presečišča črt in točke. 

Risanje črt in povezovanje točk z ravnilom. 

Prepoznavanje in poimenovanje oblike 

narisanih predmetov in likov (kvadrat, 

trikotnik, krog in pravokotnik). 

Poimenovanje in načrtovanje kvadrata, 

pravokotnika in trikotnika. 

Spoznavanje oglišč in stranic. 

Odtisi, prepogibanja, risanje somerij in 

somernic, naris polovice predmeta. 

Skladni liki. 

Opazovanje in poimenovanje naprav za 

merjenje dolžine, tekočine in teže. 

Uporaba kratic za dolžinske mere: meter (m), 

centimeter (cm), decimeter (dm) 

Merjenje dolžin in tehtanje, merjenje tekočine 

ter zapisovanje meritve z merskim številom in 

enoto. 

 

Relacije, mere, podatki in napovedi 

Grafično ponazori in 

organizira podatke. 

Razporeja predmete po dveh ali več lastnostih 

in predstavi te razporeditve z Vennovimi ali 

Množice z eno ali dvema lastnostma. 

Zaporedja. 



Rešuje enostavne tekstne 

naloge in obrazloži, kako je 

prišel do rezultata. 

Pozna vrednost denarja in 

njegovo uporabo v vsakdanjem 

življenju. 

Carrollovimi diagrami, z drevesnimi grafi, z 

razpredelnicami, vrsticami in stolpci. 

Predstavi preproste kombinatorične situacije 

in jih tolmači. 

Reši besedilne naloge. 

Uporabi pravilno računsko operacijo pri 

reševanju problemov. 

Za dane matematične povedi zapiše številske 

izraze. 

Pozna denar (kovance in bankovce), 

Možne kombinacije pri razvrščanju  

predmetov. 

Predstavljanje preprostih podatkov s 

preglednico, figurnim prikazom in s stolpčnim 

prikazom. 

Določevanje, primerjanje in urejanje 

predmetov, likov in števil. 

Razvrščanje podatkov v preglednice.. 

Prebiranje predstavljenih podatkov v 

preglednici. 

Izrazi kot mogoče, nemogoče, lahko, zagotovo, 

ne vem. 

Enostavni histogrami v stolpcu, preglednici, 

figurni prikazi za predstavitev podatkov. 

 

 

 

 

 



3. razred 

 

KOMPETENCE CILJI VSEBINE 

števila 

Prešteva  predmete ali dogodke 

(v rastočem in padajočem 

zaporedju ter po dva, tri 

skupaj). 

Bere in piše naravna števila v 

desetiškem zapisu, zavedajoč 

se mestne vrednosti števk. 

primerja in ureja po velikosti 

števila in jih tudi predstavi na 

premici. 

Na pamet opravi enostavne 

operacije z naravnimi števili ter 

z besedami opiše računske 

postopke. 

Zanesljivo obvlada poštevanke 

števil do 10. 

Izvaja z običajnimi pisnimi 

algoritmi operacije z naravnimi 

Bere in piše števila v obsegu do 100. 

Ustno sešteva in odšteva števila do 100. 

Memorira poštevanke in večkratnike. 

Ustno deli - obratna operacija poštevank. 

Bere in piše števila v obsegu do 1.000. 

Sešteva in odšteva  v obsegu do 1.000. 

Določa predhodnike in naslednike števil do 

1.000. 

Utrdi množenje in deljenje v obsegu do 100. 

Sestavlja račune. 

Rešuje enačbe z eno neznanko. 

Množi in deli v obsegu do 100. 

Pisno sešteva in odšteva v obsegu do 1.000. 

Spozna dele celote. 

Celoto razdeli po danem navodilu. 

Pisno množi v obsegu do 1.000 z enomestnim 

faktorjem. 

Pisno deli v obsegu do 1.000 z enomestnim 

deliteljem. 

Naravna števila do 1000. 

Razčlenitev števila na mestne vrednosti. 

Pisanje in branje števil do 1000. 

Postavljanje števil na številski trak. 

Predhodnik in naslednik. 

Odnosi <, >, =. 

Seštevanje in odštevanje 

Mehanizacija poštevank. 

Deljenje kot obratna operacija množenja v 

povezavi s poštevankami. 

Enačbe. 

Deli celote: polovica, tretjina, četrtina in drugi. 

Praktično dopolnjevanje do celote. 

Medsebojna povezanost računskih operacij. 

Osnove množenja in deljenja z enomestnim 

faktorjem – deliteljem. 

Deljenje z enomestnim deliteljem brez ostanka 

in z ostankom. 

 



števili. 

Bere, zapisuje, primerja 

decimalna števila, predstavi jih 

na premici, izvaja enostavna 

seštevanja in odštevanja tudi s 

primeri štetja denarja ali 

rezultatov enostavnih merjenj. 

 

Prostor, liki in telesa 

Zazna svoj položaj v prostoru 

ter ocenjuje razdalje in 

prostornino glede na svoje telo. 

Sporoča z besedami položaje 

predmetov v fizičnem prostoru, 

tako glede na lastni položaj kot 

tudi glede na položaje drugih 

oseb ali predmetov in pri tem 

uporablja ustrezne izraze 

(nad/pod, pred/za, levo/desno, 

znotraj/zunaj). 

Opravi na osnovi besednega 

opisa ali risbe neko enostavno 

pot, opiše neko pot, ki jo  

Prepoznava in riše ravne in krive črte. 

Prepoznava in riše daljice in premice. 

Spozna like ter njihove značilnosti. 

Spozna somerne like. 

Somernim likom določa somernico. 

Opravi premike po poteh, jih opiše in 

grafično ponazori. 

S koordinatami določa lego predmetov na 

kartezijski mreži. 

Prepozna in poimenuje glavna geometrijska 

telesa. 

Spozna, da omejujejo telesa ravne in krive 

ploskve. 

Izvaja zrcaljenja. 

Neposredno primerja in razvršča posode 

Prepoznavanje, razlikovanje in risanje 

različnih črt: ravne, krive, lomljene ... 

Utrjevanje simetrije. 

Utrjevanje simetrije. 

Poimenovanje osnovnih geometrijskih likov in 

teles. 

Prepoznavanje osnovnih elementov 

večkotnikov. 

Iskanje kotov pri raznih likih. 

Razstavljanje večkotnikov. 

Razumevanje pojma obsega in ploščine 

ravninskih likov in reševanje enostavnih 

problemskih nalog. 

 



pravkar opravlja; 

Daja nekomu navodila, po 

katerih naj le-ta opravi neko 

predvideno pot. 

Prepoznava, poimenuje in opiše 

geometrijske like. 

Nariše geometrijske like 

oziroma telesa ter izdela 

konkretne  vzorce. 

glede prostornine. 

S prelivanjem tekočin izvede nekaj praktčnih 

meritev prostornin. 

 

Relacije, mere, podatki in napovedi 

Razvršča števila, oblike, 

predmete glede na eno ali več 

lastnosti ter pri tem uporablja 

kontekstualno in namensko 

ustrezne predstavitve. 

Utemelji kriterije, ki so bili 

uporabljeni pri danih 

razvrščanjih in urejanjih (števil, 

oblik, predmetov). 

Predstavi relacije in podatke z 

Razvršča števila, oblike, predmete glede na 

lastnosti. 

Analizira dogodke na podlagi zbranih 

podatkov ter jih predstavi in interpretira. 

Neposredno primerja in razvršča različne 

dolžine. 

Primerja dolžine z dogovorjeno mersko 

enoto. 

Spozna pretvornike in kratice dolžinskih 

merskih enot. 

Izvede nekaj praktičnih meritev dolžin. 

Pretvarja dolžinske merske enote. 

Seštevanec, vsota; zmanjševanec, odštevanec 

razlika; faktor, zmnožek; deljenec, delitelj, 

količnik. 

Razumevanje podatkov. 

Meritev dolžine; meter in manjše enote: dm, 

cm in mm. 

Pretvarjanje. 

Razporejanje v preglednice. Izpolnjevanje 

preglednic po določeni lastnosti. 

Beleženje z Vennovim in Carrollovim 

diagramom. 

Utežne merske enote: kilogram in manjše (hg, 



diagrami, shemami in tabelami. 

Izmeri velikost (dolžine, časa) s 

poljubno izbrano ali 

konvecionalno mersko enoto 

(meter, ura). 

Neposrdno razvršča predmete glede na težo. 

Primerja težo različnih predmetov z 

dogovorjeno mersko enoto. 

Izvede nekaj praktičnih meritev teže. 

Spozna pretvornike in kratice težnih mer. 

Spozna različne vrste tehtnic. 

Pretvarja težne mere. 

Ugotavlja verjetnost trditve in uporablja 

izraze : gotovo, mogoče in nemogoče. 

Spozna pretvornike in kratice merskih enot za 

tekočine. 

Spozna merske enote za merjenje časa. 

dag, g), tona. 

Mere za tekočino: liter in manjše: dl, cl in ml. 

Pretverjanje utežnih merskih enot in merskih 

enot za tekočino. 

Izvajanje računskih operacij s kovanci in 

bankovci evra. 

Čas in koledar. Leto, mesec, dan, ura, minuta, 

sekunda. 

Odnosi in lastnosti; ugotavljanje in beleženje 

enostavnih odnosov. 

Razvrščanje podatkov na podlagi ene ali več 

lastnosti. 

Beleženje podatkov z grafičnim prikazom. 

Nadaljevanje enostavnega zaporedja. 

Uporaba specifičnih izrazov iz logike in 

računstva. 

 

 

KOMPETENCE OB ZAKLJUČKU PRVE TRIADE 

 

Kompetence do 3. razreda 

Ustno in pisno izvaja računske operacije z naravnimi števili 

Uporablja osnovne geometrijske like. 

Grafično ponazori in organizira podatke 

Rešuje enostavne tekstne naloge in obrazloži, kako je prišel do rezultata 

 

 



3. razred: 

 Učenec bere, piše in poimenuje števila do 1000. 

 Razvršča števila po velikosti v obsegu do 1000 in jih razčleni na mestne vrednosti. 

 Sešteva in odšteva v obsegu do 1000. 

 Množi in deli v obsegu do 1000 z enomestnim množiteljem oz. deljiteljem. 

 Razdeli celoto na dele in jih zapiše v obliki ulomka. 

 Pozna merske enote za dolžino, težo, tekočino in čas ter z njimi pretvarja in računa. 

 Razume pojem obsega in izračuna obseg kvadrata in pravokotnika. 

 Ugotovi medsebojno lego premic in jih načrtuje. 

 Razume besedilne naloge, ugotovi odvečni ali zgrešeni podatek. 

 Grafično ponazori podatke na podlagi izkušenj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. razred 

 

KOMPETENCE CILJI VSEBINE 

števila   

Prebirati, zapisovati, primerjati 

naravna števila. 

Zanesljivo izvajati štiri 

računske operacije.  

Deliti naravna števila z 

ostankom.  

Oceniti večkratnike in delitelje 

danega števila in rezultat dane 

operacije. 

Poznati pojem ulomka ter 

pojem enakovrednih ulomkov 

in z njimi operirati. 

Seštevati in odštevati 

decimalna števila. 

Ponazoriti na premici znana 

 

Učenec 

 

razume, bere in zapisuje števila v obsegu 

do milijona; 

razčleni število na mestne vrednosti; 

sešteva, odšteva, množi z dvomestnim 

faktorjem in deli z dvomestnim deliteljem 

naravna števila v obsegu do milijona; 

pozna poštevanko; 

pozna in imenuje dele celote in jih zna 

zapisati v obliki ulomka; 

pozna desetiške ulomke in jih zapisuje z 

decimalnimi števili; 

primerja, ureja po velikosti, sešteva in 

odšteva decimalna števila; 

pozna osnovo, stopnjo in vrednost 

potence. 

 

Številčni obseg do 10.000, 100.000 in 

1.000.000, mestne vrednosti in razčlenjevanje 

na slednje. 

Zaokroževanje in ocenjevanje. 

Zaporedje števil. Raba ničle. 

Ustno in pisno seštevanje, odštevanje, 

množenje in deljenje naravnih števil v obsegu 

do milijona . 

Avtomatizacija poštevanke. 

Deli celote, ulomki, desetiški ulomki. 

Decimalna števila, odnosi med števili. 

Seštevanje in odštevanje decimalnih števil. 



 

Prostor, liki in telesa   

Opisati, poimenovati in 

razvrstiti geometrijske like in 

telesa.  

Načrtovati različne like na 

osnovi  opisa in s pomočjo 

ustreznih pripomočkov (ravnilo 

in šestilo, geotrikotnik). 

Sestaviti in uporabiti modele 

likov in teles kot prvi 

pripomoček za vidno 

predstavljanje.  

Prepoznavati like in telesa v 

različnih legah. 

 

 

Učenec 

pozna pojme pravokotnost, navpičnost, 

vzporednost in vodoravnost; 

ugotovi in nariše osnovne odnose med 

premico in
 
točko; 

skicira daljico, poltrak ter pravokotni, 

vzporedni in nevzporedni premici; 

opiše ter načrta različne like (kvadrat, 

pravokotnik, trikotnik in krog); 

      izračuna obseg in ploščino kvadrata in    

      pravokotnika.  

 

števila. 

Obvladati različne sisteme 

zapisovanja števil, ki so v rabi 

ali ki so jih uporabljali v 

različnih kulturah. 

 



Z geotrikotnikom načrtovati in 

poimenovati kote različnih 

velikosti. 

Uporabljati in ločiti pojme kot 

so pravokotnost, navpičnost, 

vzporednost, vodoravnost.  

Določiti kvadratu in 

pravokotniku obseg. 

Določiti ploščino 

pravokotnikov. 

 

Relacije, mere, podatki  in 

napovedi 

 

  

Posluževati se osnovnih 

merskih enot za dolžino, težo, 

tekočino, ploščino in čas. 

Znati jih uporabiti pri merjenju 

in cenitvi. 

Pretvarjati običajne merske 

enote tudi pri operariranju z 

denarjem. 

Učenec 

oceni in meri dolžino, težo, količino 

tekočine, ploščino, čas; 

pozna in pretvarja merske enote za 

dolžino, težo, tekočino in čas; 

pozna merske enote za ploščino (cm
2
, 

dm
2
, m

2
); 

Dolžinske, utežne, votle mere in mere za čas. 

Pretvarjanje merskih enot. 

Ploskovne mere . 



Ocenjevati in ugibati o 

verjetnosti v zvezi z določenimi 

dogodki in pojavi.  

Prepoznati in opisati zaporedja 

števil. 

 

dolžinske in ploskovne mere uporablja pri 

računanju obsega in ploščine 

pravokotnikov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. razred 

 

KOMPETENCE CILJI VSEBINE 

števila   

Prebirati, zapisovati, primerjati 

naravna in decimalna števila. 

Zanesljivo izvajati štiri 

računske operacije ter ob tem  

glede na okoliščino ustrezno 

odločiti se za računanje na 

pamet ali za pisni račun ali za 

uporabo žepnega kalkulatorja. 

 

Deliti naravna števila z 

ostankom, določiti večkratnike 

in delitelje danega števila. 

 

Vnaprej oceniti rezultat dane 

operacije. 

Poznati pojem ulomka ter 

pojem ekvivalentnih ulomkov. 

 

Učenec 

pozna, bere in zapisuje naravna števila nad 

milijon; 

izvaja štiri računske operacije z naravnimi 

števili in decimalnimi števili; 

poznati prave, neprave in mešane ulomke ter 

jih spreminja; 

decimalna števila, odstotke in ulomke 

uporablja pri reševanju problemov v zvezi z 

vsakdanjimi situacijami; 

rešuje enostavne enačbe in izraze.; 

pozna izvor arabskih števil in različne 

računske sisteme. 

 

 

Števila nad milijon. Zaokroževanje števil. 

Ustno in pisno računanje z naravnimi in 

decimalnimi števili. 

Decimalna števila, odstotki in ulomki v 

vsakdanjih situacijah. 

Izračunavanje vrednosti preprostih številskih 

izrazov z upoštevanjem vrstnega reda 

računskih operacij. 

Različni računski sistemi. 

Izračunavanje vrednosti potence. 

 



Uporabljati decimalna števila, 

ulomke in odstotke za opis 

vsakdanjih situacij. 

Ponazarjati negativna cela 

števila s konkretnimi primeri. 

Predstaviti na premici znana 

števila; posluževati se 

predstavitev količin na 

umerjeni osi v primerih 

značilnih za znanost in tehniko. 

 

Poznati različne sisteme 

zapisovanja števil, ki so v rabi 

ali ki so jih uporabljali v 

različnih kulturah  v oddaljenih 

krajih in v različnih časovnih 

obdobjih. 

 

Prostor, liki in telesa   

Opisati, poimenovati in 

razvrstiti geometrijske like in 

telesa z ugotavljenjem glavnih 

sestavnih elementov in 

Učenec 

načrtuje in opiše geometrijske like in telesa; 

načrta in izmeri velikost kotov z uporabo 

geotrikotnika; 

Načrtovanje in opis geometrijskih likov in 

teles. 

Koti in merjenje kotov. 

Obseg in ploščina likov (kvadrat, pravokotnik, 



simetrij, tudi z namenom, da bi 

jih lahko drugi reproducirali. 

Izrisati obliko na osnovi opisa 

ter s pomočjo ustreznih 

pripomočkov (milimetrski 

papir, ravnilo in šestilo, 

trikotniki, geometrijski 

računalniški programi). 

Uporabiti kartezijski 

koordinatni sistem za določitev 

položaja točk. 

Sestaviti in uporabiti modele 

likov in teles kot prvi 

pripomoček za vidno 

predstavljanje. 

Prepoznavati like in telesa v 

različnih legah (vrtljaj, 

projekcija in premik). 

Z instrumenti primerjati in 

meriti kote na osnovi njihovih 

lastnosti. 

Reproducirati predstavljeni lik 

izračuna obseg likov (kvadrat, pravokotnik, 

romb, romboid, trikotnik); 

izračuna ploščino likov (kvadrat, 

pravokotnik, romb, romboid, trikotnik) tudi s 

pomočjo razstavljanja. 

 

romb, romboid, trikotnik). 

Razstavljanje kocke in kvadra. 

Razumevanje in uporaba osnovnih 

geometrijskih formul za izračunavanje obsega 

in ploščine. 



v danem merilu. (npr. s 

pomočjo milimetrskega 

papirja). 

Določiti danemu liku obseg z 

uporabo običajne formule ali 

drugega postopka. 

Določiti ploščino 

pravokotnikov in trikotnikov, 

ploščino drugih likov s 

pomočjo razstavljanja ali 

drugih običajnih formul. 

Prepoznati ravninsko 

upodobitev tridimenzionalnih 

likov, določati drugačne zorne 

kote za isti predmet (od spodaj, 

od spredaj). 

Relacije, mere, podatki in 

napovedi 

  

Predstaviti relacije in podatke 

ter v pomembnih situacijah 

uporabiti predstavitve za 

pridobitev informacij, 

izoblikovanje mnenj in 

sprejemanje odločitev. 

Učenec 

z razumevanjem uporablja doslej uvedeno 

matematično izrazje v zvezi s štirimi 

računskimi operacijami; 

razvršča predmete, like, telesa; 

na podlagi analize besedila nekega problema 

 

Uporaba matematičnega jezika in izrazja v 

zvezi s štirimi računskimi operacijami. 

Razvrščanje predmetov, likov in teles. 

Reševanje problemskih nalog. 

Beleženje štetja in prikaz podatkov. 



V vajah, kjer podatki to 

dopuščajo, uporabi znanje o 

frekvencah, modusu in 

aritmetični sredini. Izraziti s  

skicami strukturo problemske 

naloge. 

Posluževati se osnovnih 

merskih enot za merjenje  

dolžine, teže, časovnih 

presledkov, kotov, ploščin, 

prostornin teles/kapacitete, 

mas; znati jih uporabiti pri 

merjenju in cenitvi. 

Pretvarjati običajne merske 

enote tudi pri operariranju z 

denarjem. 

Ugibati in postopoma 

utemeljevati, kateri izmed dveh 

konkretnih dogodkov, ki jim je 

učenec dal neko začetno 

kvantifikacijo, je bolj verjeten, 

ali pa prepoznati, da sta 

dogodka enako verjetna. 

ugotovi, katere informacije potrebuje, da 

pride do cilja, izdela načrt za potek reševanja 

in načrt izpelje; 

pozna nekatere osnovne pojme iz statistike in 

jih uporablja v primerih vaj, kjer podatki to 

dopuščajo (srednja vrednost, povprečje); 

pozna osnovne merske enote za dolžino, kot, 

površino, težo, prostornino, časovni 

presledek; 

uporabi osnovne merske enote pri merjenju in 

postavljanju hipotez o količniskih lastnostih 

predmeta. 

Branje tabel in statistik. 

 



 

 

 

 

Kompetence ob zaključku petega razreda: 

Ustno in pisno računa z naravnimi in decimalnimi števili. 

Operira z osnovnimi geometrijskimi liki. 

Rešuje probleme in uporablja grafične prikaze pri iskanju in prikazu podatkov. 

V posameznih situacijah napove verjetnost dogodka. 

 

5. razred: 

1. Bere, piše in poimuje naravna in decimalna števila. 

1. Razvršča naravna in decimalna števila po velikosti ter jih razčleni na mestne vrednosti. 

2. Prepozna in poimenuje decimalne ulomke ter jih spremeni v decimalna števila. 

3. Ustno in pisno sešteva, odšteva, množi in deli z naravnimi in decimalnimi števili. 

4. Pozna merske enote za dolžino, težo, tekočino in čas ter z njimi pretvarja in računa. 

5. Načrtuje osnovne like in izračuna njihov obseg in ploščino. 

6. Ugotovi medsebojno lego premic in jih načrtuje. 

7.  Meri velikost kotov. 

8. Rešuje besedilne in problemske naloge. 

9. Grafično ponazori podatke. 

 

 

 

 

Prepoznati in opisati pravila 

zaporedja v danem zaporedju 

števil ali likov oziroma teles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


